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حاضر نشدن بر سر میز غذا و صحبت کردن در مورد 
مسائل مالی در حضور فرزندان آن قدر هم مهم نیستند 
از  کنید  سعی  کنید.  گناه  احساس  آنها  خاطر  به  که 
اجبارها و قانون هایی که ایجاد کرده اید، دست بکشید.
والدین در  اشتباه  ادامه 8 طرز فکر  نیوز: در  سالمت 
آن  بودن  غلط  دلیل  و  نام برده  را  فرزندانشان  تربیت 

را گفته ایم.
فرزندان را باید تنبیه کرد

این معنی  به  اما  شما بزرگ تر و مسئول خانه هستید 
بیندازید.  راه  دیکتاتوری  نظام  خانه  در  که  نیست 
و  رفتار  این گونه  کرده اند  ثابت  بسیاری  تحقیقات 
تیم  شرکت،  هیچ  در  که  خانه  در  نه تنها  مدیریت 
هنگامی که  نیست.  پاسخگو  گروهی  یا  ورزشی 
انتخاب  را  خود  تشویق  یا  تنبیه  خودشان  کودکان 
به  را  مسئولیت کارهای خود  یاد می گیرند  می کنند، 
عهده بگیرند و این همان چیزی است که شما به عنوان 

والدین از آنها می خواهید.
خانه  در  هفتگی  جلسات  می توانید  منظور  این  برای 
باید در طول  بدهید و در مورد کارهایی که  ترتیب 
هفته انجام شود همه باهم تصمیم گیری کنید؛ و برای 
کارهای  برای  یا  پاداش  یک  خوب  کار  هر  انجام 

اشتباه تنبیه در نظر بگیرید.
استفاده از تهدید برای درس دادن به فرزندان
و  نمی آید  خانه  به موقع  شب ها  شما  پسر  هنگامی که 
هنگام شام در کنار شما نیست یا دخترتان از شستن 
داشته  تمایل  شاید  می زند،  سرباز  عروسک هایش 
باشید برای تنبیه، آنها را از خوردن غذا یا استفاده از 
اسباب بازی هایشان منع کنید؛ اما راه های بهتری برای 

این منظور وجود دارد.
مردم بیشتر از اینکه از یافته ها خود خوشنود شوند از 
می توانید  دلیل،  همین  به  هستند.  بی زار  ضررهایشان 

تا  بدهید  خود  پسر  به  تومان  هزار   20 مثال  به طور 
خانه  به  به موقع  اگر  بگویید  او  به  اما  برود  سینما  به 
برنگردد باید پول را به شما بازگرداند. با این کار به 
فرزند خود نشان می دهید که به او اعتماد دارید و او 

نیز در مقابل، مسئولیت پذیر می شود.
باید هر شب در کنار هم شام  اعضای خانواده 

صرف کنند
غذا  باهم  باید  خانواده  اعضای  همه  که  جمله  این 
باوجود  اما  عالیست؛  بسیار  و  درست  بخورند 
فشرده  کاری  برنامه های  زیاد،  تحصیلی  برنامه های 
هستیم،  روبه رو  آنها  با  که  زیادی  درخواست های  و 
چندان واقع گرایانه نیست که مثاًل ساعت 9 همه دور 
صرف  که  زمانی  طوالنی ترین  شوند.  جمع  شام  میز 
غذا خوردن می شود فقط 10 دقیقه است. این ده دقیقه 

می تواند هر زمان دیگری صورت بگیرد.
می توانید دورهم جمع شدن اعضای خانواده را هنگام 
باشید. مهم موضوعاتی  یا موقع خواب داشته  صبحانه 
است که باهم صحبت می کنید. به طور مثال، از فرزندان 
خود بخواهید هرروز یک لغت جدید انگلیسی به شما 

یاد بدهند و به این ترتیب باهم تعامل داشته باشید.
انجام  و  مسئولیت ها  قبال  در  باید  پاداش 

کارهای روزانه باشد
این سیاست که به فرزندان خود پولی پرداخت کنید تا 
اتاق های خود را تمیز کنند، بسیار اشتباه است و عواقب 
طوالنی مدت،  برای  کار  این  ادامه  با  دارد.  نیز  بدی 
فرزندان ما فقط برای دریافت پول کارهایشان را انجام 
خانواده  یک  اعضای  ما  همه  اینکه  برای  نه  می دهند 
انجام  را  خانه  هم کاره ای  همکاری  با  باید  و  هستیم 

دهیم.
فرزندان باید یاد بگیرند در کارهای خانه همچون تا 
به  ظرف ها  شستن  و  غذا  میز  چیدن  لباس ها،  کردن 

پاداش های  اختصاص  با  کنند.  کمک  خود  والدین 
به  به نوعی  ابتدایی  و  ساده  کار  هر  انجام  برای  پولی 
فرزند خود می آموزید پول در اولویت همه چیز قرار 
دارد و این بسیار خودخواهانه است. به جای این کار، 

به فرزندان خود اجازه اشتباه کردن بدهید.
مالی  مسائل  مورد  در  فرزندان  حضور  در 

صحبت نکنید
فرزندان  حضور  در  هرگز  نباید  که  فکر  طرز  این 
نیست.  درست  کرد،  صحبت  مالی  مسائل  مورد  در 
کارشناسان می گویند حدود 8 درصد از مردم هرگز 
در مورد مسائل مالی با والدین خود صحبت نمی کنند. 
نه  مدرسه،  در  نه  کجا،  هیچ  از  فرزندان  کار،  این  با 
یاد  هرگز  دوستان  کنار  در  یا  آموزشی  مؤسسات 
آن  چگونه  درآورد،  پول  می توان  چگونه  نمی گیرند 
را خرج یا سرمایه گذاری کرد. منظور این است، اگر 
شما در مورد مسائل مالی صحبت نکنید، آنها از هیچ 
طرز  این  پس  آموخت.  نخواهند  را  مسائل  این  کجا 

فکر اشتباه را فراموش کنید.
در دعوای خواهر و برادرها دخالت نکنید

و  خواهر  دعوای  در  ندارند  دوست  والدین  بیشتر 
بسیار  کار  این  بدانید  باید  اما  کنند  دخالت  برادرها 
هم خوب است. شاید به نظر برسد کودکان خودشان 
از عهده یکدیگر برمی آیند و به دخالت نیازی نیست، 
اما آنها تا زمانی که کوچک هستند توانایی این کار 

را ندارند؛ بنابراین، سعی کنید ابتدا دو فرزند خود 
را هنگام دعوا از هم جدا کنید و به آنها فرصت 

دهید تاکمی آرام بشوند. سپس، از همه خود، همسر 
راهکارهای  به  تا  بخواهید  فرزندان  از  و هرکدام 

جدید فکر کنند و در مورد آنها باهم 
صحبت کنید. این کار باعث از بین 
منفی می شود و طرف  رفتن هیجان 

هیچ کدام از فرزندان را نیز نگرفته اید.
در مورد مسائل جنسی صحبت کنید

به جای یک بار صحبت کردن در مورد مسائل جنسی، 
به طور مرتب مکالماتی بر این اساس با فرزندان خود 
والدین  و  است  دشوار  بسیار  کار  این  باشید.  داشته 
احساس ناراحتی می کنند؛ اما بر اساس گزارش موسسه 
والدین  آمریکا،  در  کودکان  بیماری های  تحقیقات 
باید از 18 ماهگی به فرزندان خود نام درست اعضای 
بدنشان را بیاموزند. هنگامی که کودکان بزرگ شدند، 
باکسی دوست  مبادا  نکنید که  تهدید  را  آنها   هرگز 

شوند.
این کار باعث می شود تصور کنند دوستی نوعی عیب 
و ننگ است. صحبت کردن با کودک 8 ساله بسیار 

زیرا آسان تر از صحبت با فرزند 13 ساله  است، 
دارند  قرار  بلوغ  سن  در  و آنها 

خیلی تمایلی به گوش کردن 
به حرف های والدین خود 

ندارند.
هنگام تأدیب فرزندان 
باالی سر آنها بایستید

می خواهید  هنگامی که 
بفهمانید  خود  فرزند  به 
کارش اشتباه بوده است، 
دارید  دوست  احتمااًل 
بایستید  سرش  باالی 
خود  اشاره  انگشت  و 
اخطار  نشانه  به  نیز  را 

ن  تکا

و  بنشینید  صندلی  روی  کار،  این  عوض  در  دهید. 
مثاًل کوسنی را نیز در آغوش بگیرید. این کار باعث 
می شود تا تنش و اضطراب از بین برود و با آرامش 
ندارید در  باهم صحبت کنید. مسلمًا دوست  بیشتری 
این  از  باشید و فقط منظور  موضع قدرت قرار داشته 

کارها بهتر کردن اوضاع است.

8 طرز فکر بسیار اشتباه والدین!
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